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1. Новіков Олег Володимирович
2. Кандидат  юридичних  наук,  асистент  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:

«Феномен злочинів на ґрунті ненависті» – 1,5 д.а.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:

«Феномен  злочинів  на  ґрунті  ненависті»,  «Запобігання  корупції  у  приватній
сфері»,  «Стратегія  запобігання правопорушенням у сфері  дорожнього руху та
експлуатації транспорту України» – 8,5 д.а.

4.1. Форма впровадження НДР:
Стаття- 2/1,0 д.а.
Тези – 8/1,5 д.а.
Колективна монографія – 1/6,0 д.а.

Опубліковано 11/8,5 д.а.

Статті:
1.  Новіков  О.  В.  Кримінологічний  аналіз  показників  вимірювання

кримінальних  правопорушень  проти  безпеки  руху  та  експлуатації  транспорту.
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник
«Повітряне  і  космічне  право».  Київ.  :  НАУ,  2021.  №  3  (60).  С.  31–37.
https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15949.  URL:
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/15949. (0,5 д.а.)

2.  Новіков О.  В.  Географія  кримінальних правопорушень у сфері  безпеку
руху  та  експлуатації  транспорту  в  Україні.  Журнал  східноєвропейського  права.
2021.  №  94.  C.  102–109.  URL:
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/novikov_94.pdf. (0,5 д.а.)

Тези:
1. Новіков  О.  В.  Рівень,  структура,  динаміка  кримінальних

правопорушень  проти  безпеки  руху  та  експлуатації  транспорту  в  Україні.
Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації:  зб. тез
доп.  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  пам’яті  члена  Правління  Кримінологічної
асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021
р.)  /  МВС  України,  Харків.  нац.  ун-т  внутр.  справ,  Кримінол.  асоц.  України.
Харків : ХНУВС, 2021. 464 с. С. 120–123. (0,2 д.а.)

2. Новіков  О.  В.  До  питання  про  структуру,  коефіцієнт  злочинної
інтенсивності, характер та географію кримінальних правопорушень проти безпеки
руху  та  експлуатації  транспорту  в  Україні.  International  scientific  and  practical
conference  «Legal  sciences:  research  and  European  innovations»  :  conference
proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 320 p. С.
209–213. (0,2 д.а.)

3. Новіков  О.  В.  Поліцейська  діяльність,  керована  розвідувальною
аналітикою  (Intelligence-Led  Policing):  можливості  та  ризики  застосування  у

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/novikov_94.pdf
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/15949


правоохоронній  системі  України.  Законодавче  забезпечення  діяльності  Бюро
економічної безпеки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Київ,
17 травня 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.].
Харків–Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 116–119. (0,2 д.а.)

4. Головкін Б. М., Новіков О. В. Статистичний портрет осіб, які вчинили
кримінальні  правопорушення  проти  безпеки  руху  та  експлуатації  транспорту  в
Україні. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи : матеріали
міжнародної  науково-практичної  конференції,  м.  Львів,  17–18  вересня  2021  р.
Львів:  Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»,  2021.  С.  112-
115. (0,2/0,1 д.а.)

5. Новіков О. В. До питання про наслідки кримінальних правопорушень
проти безпеки руху та  експлуатації  транспорту в  Україні.  Захист економіки від
впливу організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського
міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт,
2021. С. 196–199. (0,2 д.а.)

6. Новіков О. В. Щодо впливу корупції на безпеку дорожнього руху в
Україні. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України:
збірник  тез  міжнародної  конференції  (м.  Харків,  22  вересня  2021  р.).  Харків:
Юрайт, 2021. С. 231–233. (0,2 д.а.)

7. Новіков  О.  В.  До  питання  про  регіональні  особливості  розподілу
кримінальних  правопорушень  проти  безпеки  руху  та  експлуатації  транспорту  в
Україні.  (Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Державна  політика  у
сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика» (м. Харків, 5
листопада 2021 р.)). (0,2 д.а.)

8. Новіков  О.  В.  До  питання  про  географію  порушення  правил  безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами.  Протидія  злочинності  і  корупції.  Зб.  тез  Міжнародної  конференції  з
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених  (м. Харків, 16 листопада
2021 р.). м. Харків - Юрайт. 2021. С. 269-271  (0,2 д.а.)

Колективна монографія
(опублікована  2020 роком,  але вийшла друком у  2021 році  й  не  увійшла в

індивідуальний звіт за 2020 рік):
Запобігання корупції у приватному секторі : монографія / [Б. М. Головкін,

В. С.  Батиргареєва,  О.  В.  Новіков  та  ін.]  ;  за  заг.  ред.  Б.  М.  Головкіна.  Харків:
Право, 2020. 286 с. (16,6 д.а. / 6,0 д.а.)

4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору:
Викладач  сертифікатної  програми  «Юрист  у  сфері  запобігання  та  протидії

корупції» (травень-червень 2021 р.; листопад 2021 р.).

6. Зв’язок з практикою:
6.1. Проведено узагальнення обвинувальних вироків щодо осіб, які засуджені за

кримінальні  правопорушення  проти  безпеку  руху  та  експлуатації  транспорту  за
2015-2020  рр.,  вивчення  та  аналіз  інформації  Управління  організаційного
забезпечення  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  та  інформаційно-
аналітичної  роботи  Генеральної  прокуратури  України  та  інформації  Державної
судової  адміністрації  України  стосовно  кримінальних  правопорушень  проти
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безпеку руху та експлуатації транспорту в Україні за 2015-2020 рр.

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами.
7.1  Лекції, семінари для практичних працівників:
 Був тренером сертифікатної освітньо-професійної програми «Юрист у

сфері запобігання та протидії корупції» (17.05.2021-25.06.2021).
 Був тренером сертифікатної освітньо-професійної програми «Юрист у

сфері запобігання та протидії корупції» (08.11.2021-22.11.2021).

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
8.1. Підготовка  і  проведення на  базі  кафедри наукових диспутів,  круглих

столів, наукових конференцій:
Член  організаційного  комітету  панельної  дискусії  «Захист  економіки  від

впливу  організованої  злочинності»  V  Харківського  міжнародного  юридичного
форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.).

Член  організаційного  комітету  міжнародної  конференції  «Протидія
злочинності  і  корупції:  міжнародні  стандарти та  досвід  України» (м.  Харків,  22
вересня 2021 р.).

8.2 Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

Дата проведення, повна назва конференції, установа
проведення, місто та країна

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні

1
23-24 квітня 2021 р.,  International scientific and practical conference
«Legal sciences: research and European innovations», Czestochowa

Тези

2

17  травня  2021  р.,  Міжнародна  науково-практична  конференція
«Законодавче  забезпечення  діяльності  Бюро економічної  безпеки
України»,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, м. Харків, Україна

Тези

3

17-18 вересня 2021 р., Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи»,
Західноукраїнська  організація  «Центр  правничих  ініціатив»,  м.
Львів, Україна

Тези

4

20  вересня  2021  р.,  Панельна  дискусія  «Захист  економіки  від
впливу організованої  злочинності»  V Харківського міжнародного
юридичного форуму,  Національний юридичний університет  імені
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Тези

5

22  вересня  2021  р.,  Міжнародна  конференція  «Протидія
злочинності і корупції:  міжнародні стандарти та досвід України»,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.
Харків, Україна

Тези

6

16  листопада  2021  р.,  Міжнародна  конференція  для  студентів,
аспірантів  і  молодих  вчених  «Протидія  злочинності  і  корупції»,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.
Харків, Україна

Тези

Всеукраїнські
7 16  квітня  2021  р.,  Науково-практична  конференція,  присвячена

пам’яті  члена  Правління  Кримінологічної  асоціації  України,
Тези
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професора  Тетяни  Андріївни  Денисової,  Харків.  нац.  ун-т  внутр.
справ, Кримінол. асоц. України, м. Харків, Україна

8

5 листопада 2021 р., Всеукраїнська науково-практична конференція
«Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія,
законодавство,  практика»,  Науково-дослідний  інститут  вивчення
проблем  злочинності  імені  академіка  В.  В.  Сташиса,  м.  Харків,
Україна

Тези

9 

8  липня  2021  р.,  Науково-практичний  семінар  «Гармонізація
національного  законодавства  України  з  Протоколом  ООН  про
вогнепальну зброю», Управління ООН з наркотиків і злочинності,
м. Київ, Україна

Слухач

10
27  вересня  2021  р.,  Всеукраїнський  науково-практичний  форум
«Теоретико-прикладні  засади  проведення  поліграфологічних
досліджень», Дніпровський гуманітарний університет 

Слухач

11

28 жовтня 2021 р., І Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні  проблеми  запобігання  та  протидії  корупції»,
Національна  академія  державної  прикордонної  служби  України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

Доповідач

8.3. Зарубіжні конференції:
Новіков О. В. До питання про структуру,  коефіцієнт злочинної інтенсивності,

характер  та  географію  кримінальних  правопорушень  проти  безпеки  руху  та
експлуатації  транспорту в  Україні.  International  scientific  and practical  conference
«Legal sciences:  research and European innovations» :  conference proceedings,  April
23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 320 p. С. 209–213.

9. Видавнича діяльність:
Колективна монографія:

Запобігання  корупції  у  приватному  секторі  :  монографія  /  [Б.  М.  Головкін,
В. С. Батиргареєва,  О.  В.  Новіков  та  ін.]  ;  за  заг.  ред.  Б.  М.  Головкіна.  Харків:
Право, 2020. 286 с. (16,6 д.а. / 6 д.а.).

9.4. Список статей у наукових виданнях з них:
9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних:

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по

батькові

Назва статті мовою
оригіналу

Країна,
назва журналу, вихідні

дані

Науково-метрична
база даних

1. Новіков 
О. В.

Кримінологічний 
аналіз показників 
вимірювання 
кримінальних 
правопорушень проти 
безпеки руху та 
експлуатації 
транспорту. 

Наукові праці Національного 
авіаційного університету. 
Серія: Юридичний вісник 
«Повітряне і космічне право».
Київ. : НАУ, 2021. № 3 (60). 
С. 31–37. 
https://doi.org/10.18372/2307-
9061.60.15949. URL: 
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php
/UV/article/view/15949.

Збірник індексується в
Google Scholar
https://
scholar.google.com.ua/
citations?
hl=ru&user=nTI38i0AAA
AJ

ICV  2014,  2015,  2016,
2017,  2018  (Index
Copernicus)

2 Новіков 
О. В.

Географія 
кримінальних 
правопорушень у сфері 
безпеку руху та 

Журнал східноєвропейського 
права. 2021. № 94.

Збірник  індексується в
Google  Scholar,  Index
Copernicus  International,
Scientific  Indexing
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експлуатації 
транспорту в Україні.

Services, HeinOnline

9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 

ПІБ Кількість
цитувань

Індекс Хірша (h)

Новіков Олег Володимирович 84 4

13. Підготував:
Два  відгуки  на  автореферати  кандидатських  дисертацій  за  спеціальністю

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право:

Вірт  А. О. «Кримінально-правова  протидія  злочинам,  пов’язаним  з
незаконним використанням корисних копалин» (травень 2021 р.)

Бойченка В. П. «Кримінально-правова охорона суспільної моралі в Україні:
антропологічний вимір» (травень 2021 р.)

13.2. Наукове керівництво аспірантами і здобувачами:
Шептовицька  Анна  Артурівна,  1  рік  навчання,  тема  дисертації:

«Віктимологічна профілактика кібершахрайства».

14.1. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році:

 Подяка  від  National  Anticorruption  MCC  за  підготовку  команди
«JusticeForAll» та сприяння розвитку правничих компетентностей молодих юристів
(травень 2021 р.).

 Почесна  грамота  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава  Мудрого  за  якісну  підготовку  команди  Університету  до  «National
Anticorruption Moot Court Competition» (травень 2021 р.).

 Подяка  від  ректора  Запорізького  Національного  університету  за
наукове керівництво переможця (І місце) Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Право» (м. Запоріжжя, 30 квітня 2021 р.).

 Подяка  ректора  за  вагомий  особистий  внесок  у  розвиток  освіти  і
науки,  високий  професіоналізм,  багаторічну  сумлінну  працю  та  з  нагоди
святкування Дня Університету за підписом ректора А.П. Гетьмана (17 листопада
2021 р.)

15. Співробітництво з закордонними організаціями.
15.1. Участь у міжнародних проектах:
Новіков  О.  В.  був  модератором  Міжнародного  антикорупційного

навчального  онлайн  курсу  «Understanding Corruption in Public Procurement,
Mechanisms of Money Laundering and Criminal Investigations, and Best Practices
for Asset Recovery», який викладає професор практики Школи права університету
ім. Вашингтона та Лі (Лексингтон, Вірджинія, США)  Томас Спіді Райс в рамках
проекту  Програми  Агентства  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID)  «Нове
правосуддя».
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17. Участь  у  наукових  дослідженнях  Науково-дослідного  інституту
правознавства та Науково-дослідного сектору:

Беру  участь  у  розробці  фундаментальної  теми  «Стратегія  запобігання
правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту України»,
що  закріплена  за  відділом  кримінологічних  досліджень  Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України.

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.1. Науковий гурток «Запобігання корупції». Керівники: к.ю.н. Новіков О. В.

та к.ю.н. Кулик К. Д. 15 студентів, які беруть участь у ньому.
18.2. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  під  керівництвом

Новікова О. В. студентами самостійно – 20 тез доповідей.
18.4. Студентські роботи подані на Всеукраїнські конкурси чи олімпіади: 
Науковий  керівник  переможця  (І  місце)  Всеукраїнського  конкурсу

студентських наукових робіт  зі  спеціальності  «Право» (м.  Запоріжжя,  30  квітня
2021 р.).

У листопаді 2020 року – квітні 2021 року студенти Університету взяли участь у
Всеукраїнському  конкурсі  студентських  наукових  робіт  з  галузей  знань  і
спеціальностей  у  2020/2021  н.р.  відповідно  Наказу  Міністерства  освіти  і  науки
України № 1457 від 24.11.2020 р. та № 605 від 18.04.2017 р. 

Призові місця  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
 з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році зі спеціальності

«Право» здобули: 
диплом І ступеня: 
Удянська  Катерина  Владиславівна –  студентка 2  курсу  Слідчо-

криміналістичного інституту (науковий керівник – Новіков Олег Володимирович,
к.ю.н.,  асистент  кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права)
https://nlu.edu.ua/vitayemo-studentiv-universytetu-pryzeriv-vseukrayinskogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-
robit-z-galuzej-znan-i-speczialnostej/

19. Інша інформація щодо наукової діяльності:
1.  Взяв  участь  як  суддя  у  районному  етапі  XIV  міського  турніру  юних

правознавців (2021/2022 н.р.), що відбувся 29 вересня 2021 р. у Харківській гімназії
№ 6 («Маріїнська гімназія»); Харківської міської ради Харківської області.

2. Взяв участь у програмі підвищення кваліфікації «3 електронних засобів та
дистанційних  технологій  навчання»,  що  проходила  у  Сумському  державному
університеті з 18.02.2021 по 04.03.2021 (Свідоцтво СП № 05408289 / 0731-21 – 4
кредити ЄКТС).

3.  Взяв  участь  у  Першій  «Школі  доброчесності»  Національного  агентства  з
питань запобігання корупції, що відбулася у період листопад 2020 р. – травень 2021
р. Організатор: Офіс розбудови доброчесності Національного агентства з питань
запобігання корупції (є сертифікат).

4. Взяв участь у підвищені кваліфікації за програмою наукового семінару для
науково-педагогічних  працівників  «Неформальний  конституціоналізм»  (1  кредит
ЄКТС/ 30 год.; термін навчання – 07.06.2021–18.06.2021 (сертифікат №1374 від 24
червня 2021 р.).
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5. Взяв участь у III Legal Brand Forum, що відбувся 19–21 березня 2021 р. на
платформі  ZOOM.  Організатор:  Харківський  осередок  Ліги  студентів  АПУ  (є
сертифікат).

6. Взяв участь у ІІ Регіональній школі з Медіації, що відбулася 10–11 квітня
2021 р. Організатор: Ліга студентів асоціації правників України (є сертифікат).

7. Взяв участь у V Школі з адвокатури та адвокатської діяльності, що відбулася
17-18 квітня  2021 р.  Організатор:  Ліга  студентів  асоціації  правників  України (є
сертифікат).

8. Взяв участь у науковому онлайн квесті «ЗНАВЦІ КОНСТИТУЦІЇ» з нагоди
25-ї річниці  Конституції України в номінації «Молоді вчені – правники». Захід був
проведений  15  червня  2021  року  за  ініціативи  Ради  молодих  вчених  при
Харківській обласній державній адміністрації та підтримки Департаменту науки і
освіти Харківській обласній державній адміністрації.  У складі команди молодих
учених  Олег Новіков пройшов онлайн-тестування менше ніж за 5 хвилин і отримав
перемогу. 

9. Взяв участь у курсі «Практичні аспекти сімейного права», що відбувся 17–19
серпня 2021 р. на платформі Zoom. Організатор: Ліга студентів асоціації правників
України (є сертифікат).

10.  Взяв  участь  у  курсі  підвищення  кваліфікації  з  теми  «Європеїзація
кримінального права України» у кількості 94 год (3 кредити ЄКТС), що відбувся у
8-10 вересня 2021 р. (є сертифікат).

11.  Взяв  участь  у  триденному  тренінгу  для  викладачів  «ToT:  Training  of
trainers» (21 година / 0,7 кредити ЄКТС), що відбувся 17-19 вересня 20201 р. у м.
Києві. Організатори: ком’юніті «Прогресильні» та фонд «Friedrich Ebert Stiftung»
(сертифікат № 39-2021).

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (протокол № 5 від «17» листопада 2021 р.).

канд. юрид. наук, асистент                                                       Олег НОВІКОВ
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